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িুজাফহদ ইিাি িালয়খ উির আবু্দর রহিান রহিারু্ল্লাফহ আোইফহর জীবন ওই 

স্কে গুণাবেী ও অবস্থান দ্বারা পফরপূণৃ ফিে, যা শুধু িহান িানুষলদর অফজৃর্ 

থালক। র্াাঁর জীবলনর উদাহরণ হলে একফি আলোফকর্ চাাঁলদর নুায়, যয 

আলোলর্ স্বৃস্তলরর, স্কে যুলের স্র্ুালেষী িানুলষরা পলথর ফদিা খুাঁলজ পায়। 

স্িগ্র জীবনবুাপী র্াাঁর িহান কীফর্ৃগুলো ইফর্হালস্র পার্ায় স্বণৃাক্ষলর যখাফদর্ 

আলি, বাস্তফবকই ফর্ফন ইফর্হালস্ ফচর অম্লান হলয় আলিন।   

                                                           

 র্াওহীদ ও ফজহালদর আলেি, িুস্ফেি জাফর্র প্রাণফপ্রয় িালয়খ উির আবদুর রহিান রহিারু্ল্লাফহ আোইফহ ের্ ১৯যি 

যিব্রুয়াফর ২০১৭ স্ালে যুক্তরালের স্ফেিুাফর কনলিনলিলে যাবজ্জীবন কারাল ােরর্ অবস্থায় ইলেকাে কলরন। আল্লাহ উনার 
যখদির্লক কবুে কলরন! র্ালক জান্নারু্ে ফিরদাউলস্ দাফখে কলরন! 
ফর্ফন ১৯৩৮ স্ালে ফিিলর জন্ম গ্রহণ কলরন। িালয়খ উির আবদুর রহিান ফিলেন আিালদর স্িয়কার অনুর্ি ফক বদেী। 
ফর্ফন ১১ বির বয়লস্ কুরআলনর ফহিয যিষ কলরন, যফদও জলন্মর ১০ িাস্ বয়লস্ ফর্ফন দত ফিিফক্ত হারান। ফর্ফন িফরয়াহ 
ফব ালের উপর র্ার স্নার্লকাত্তর পড়াশুনা যিষ কলরন। িালয়খ পরবর্ৃীলর্ আে আযহার ফবশ্বফবদুােয় যথলক র্ািস্ীলরর উপর 
িক্টলরি ফিগ্রী ো  কলরন। 
জািাে আবু্দন নালস্রর পািফবক স্রকালরর ফবরুদ্ধাচারলণ ফর্ফন ফিলেন অনুর্ি। ফর্ফন ফন ৃলয় িুস্ফেিলদরলক বলেফিলেন এই 
অর্ুাচারী িুরর্ালদর িতরু্ুর পর র্ার জানাযা না পড়লর্। র্ার ঐফর্হাফস্ক িলর্ায়ায় ইস্োলির র্ৎকােীন িত্রু ফিিলরর 
যপ্রফস্লিে আলনায়ার স্াদার্লক িুজাফহদ খাফেদ ইস্ো্ুেী ররহ)  হর্ুা কলরন। ফবচারকােীন স্িলয় ফর্ফন ব্রককলঠে  স্লর্ুর 
য াষণা যদন এব  িফরয়াহ কালয়লির জনু যকালিৃ স্রাস্ফর আহ্বান জানান। অর্)পর র্ালক কারারুদ্ধ কলর র্ার উপর কফিন 
ফনযৃার্ন চাোয় ফিিলরর স্রকার। 
িালয়খ ফিস্রীয় স্ালবক ফজহাফদ স্ েিন “আে জািাআরু্ে ইস্োফিয়ুাহ” এর আিীর ফিলেন।  
আলিফরকার ফ স্া পাওয়ার পর এব  আলিফরকায় ইস্োি প্রচালরর ইিাি হলয় িায়খ র্ার দাওয়াফর্ যিহনর্ অবুহর্ রালখন। 
র্ার দীপ্ত দাওয়াফর্ প্রচারণা অলনক িুজাফহদলদর যচাখ খুলে ফদলয় আল্লাহর িত্রুলক আক্রিলণর যপ্ররণা যুফেলয়ফিে। কুিলরর 
ইিাি আলিফরকা ১৯৯৩ স্ালে র্ালক যগ্রির্ার কলর র্ালক স্বার যথলক ফবফেন্ন রালখ। 
িায়খ আইিান আয যাওয়াফহফর রআল্লাহ র্ালক যহিাজর্ কলরন  স্হ আলরা অলনক িুজাফহফদন িালয়খরা র্ার িুফক্তর দাফব 
জানায়, যখন স্িগ্র িুস্ফেি ফবশ্ব ফিে ফনশু্চপ। 
িালয়লখর একফি ঐফর্হাফস্ক বক্তবু হলে-  
“যফদ যকউ র্ালদর নুাযু দাফব প্রাফপ্তর অফধকার যরলখ জফি হয়, র্াহলে আিরা জফিই, আর আিরা জফি হওয়ালক স্বাের্ 
জানাই। কুরআনই এই জফিবাদ তর্রী কলর। আল্লাহর পলথ ফজহাদ করার অনুর্ি িাধুি হে আল্লাহর িত্রুলদর িলন ত্রাস্ স্তফি 
করা”।        - িালয়খ উির আবদুে রহিান ররহ)  
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যকাথায় যস্ই কারারক্ষীরা?  

যকাথায় র্াাঁর কারারক্ষীরা?  

যকাথায় র্াাঁর জল্লাদ?  

যকাথায় র্ার প্রফর্পক্ষ দে যারা অলনুর জীবলনর জনু ফনলজর ঈিানলক ফবফক্র 

কলর ফদলয়ফিে?  

ইফর্হাস্ র্ালদর শুধুই আবু জালহে ও আবু ফরোলের  নুায় স্মরণ করলব।  

                                                                                                                                                                             

িালয়খ ি) উির আবদুর রহিালনর যিলয় আস্িা র্ার বাবার িতরু্ুর স্ বাদফি ফনফশ্চর্ কলরন। ফর্ফন ১৯৯৩ স্াে যথলক 
আলিফরকার কারাোলর যাবজ্জীবন কলয়দী ফহলস্লব বন্দী ফিলেন। 
িালয়লখর িাহাদালর্ র্াাঁর পফরবার ও িুস্ফেি উম্মাহলক জািাআর্ কালয়দারু্ে ফজহাদ ও র্াাঁর অিস্ েিনস্িূহ যিাাঁক বার্ৃা 
জাফনলয়লি। িুস্ফেি উম্মাহলক িালয়লখর হর্ুার বদো ফনলর্ আহবান কলরলি। এিাড়াও িুস্ফেি ফবলশ্বর বড় বড় জ্ঞানী বুফক্তরা 
স্িলবদনা জাফনলয় বার্ৃা প্রদান কলরলিন, যালদর অনুর্ি হলেন আরব ফবলশ্বর প্রখুার্ আলেি িালয়খ আবু িুহাম্মাদ আলস্ি 
আে িাকফদফস্ দা)বা)।  
িালয়খ অলনকগুলো ফকর্াব ফেলখলিন, যার িলধু র كاملة شاملة شريعة اإلسالمية الشريعة   “আি িফরয়ারু্ে ইস্োফিয়ুাহ িাফরয়াহ 
িাফিোহ ওয়া কাফিোহ” অনুর্ি। আন নাফির বুলেফিন ফহলস্লব প্রকাফির্ এই নফস্হর্ফি িালয়খ কারাোলর বলস্ ফেলখফিলেন। 
স্ম্মাফনর্ পািক-পাফিকােণ ফনলচর ফে ক যথলক যদলখ ফনলর্ পালরন।    
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_8861.html 
এিাড়াও িালয়লখর অনুানু রচনাবেী ও স্াক্ষাৎকারস্িূহ, অফিও ও ফ ফিওস্িূহ ফনলচর ফে ক এ পালবন ইনিা আল্লাহ।  
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_8860.html 
 

ঐফর্হাফস্ক োদ্দার আবু ফরোে ফিে বনু স্াফকি যোলত্রর যোক, যয কুখুার্ বাদিাহ আবরাহালক পথপ্রদিৃন কলরফিে।  িনা 

হে ৫৭০ বা ৫৭১ খতিালব্দ ইলয়লিলনর বাদিাহ আবরাহা পফবত্র কাবা িরীি  ািার জনু ৬০ হাজার পদাফর্ক, ১৩ফি হাফর্ 
রঅনু বণৃনা িলর্ ৯ফি হাফর্  স্হকালর িক্কার পলথ রওয়ানা হয়। পলথ প্রথলি যু-নির নািক ইয়ািলনর একজন স্রদার 
আবরলদর একফি যস্নাদে স্ গ্রহ কলর র্ালক বাধা যদয়। ফকন্তু যুলদ্ধ যস্ পরাফজর্ ও ধতর্ হয়। র্ারপর খাি'আি এোকায় 
নুিাইে ইবলন খাি'আিী র্ার যোলত্রর যোকলদর ফনলয় র্ার পথ যরাধ কলর। যস্ও পরাফজর্ ও যগ্রির্ার হলয় যায়। যস্ ফনলজর 
প্রাণ বাাঁচাবার জনু আবরাহার যস্নাদলের পথ প্রদিৃলনর দাফয়ত্ব গ্রহণ কলর।  
এ যস্নাদে র্ালয়লির ফনকিবর্ৃী হলে বনু স্কীি অনু ব কলর যয এর্ বড় িফক্তর যিাকাফবো করার ক্ষির্া র্ালদর যনই এব  
এই স্ লে র্ারা এ আিঙ্কাও করলর্ থালক যয, হয়লর্া র্ালদর োর্ যদবর্ার িফন্দরও র্ারা য লে যিেলব। িলে র্ালদর 
স্রদার িাস্উদ একফি প্রফর্ফনফধ দে ফনলয় আবরাহার স্ালথ যদখা কলর। র্ারা র্ালক বলে, আপফন যয উপাস্নােয়ফি  ােলর্ 
এলস্লিন আিালদর এ িফন্দরফি যস্ উপাস্নােয় নয়। যস্ফি িক্কায় অবফস্থর্। কালজই আপফন আিালদরিায় হার্ যদলবন না। 
আিরা িক্কার পথ যদখাবার জনু আপনালক পথ প্রদিৃক স্ গ্রহ কলর ফদফে। আবরাহা র্ালদর এ প্রস্তাব গ্রহণ কলর। িলে বনু 
স্াকীি আবু ফরোে নািক এক বুফক্তলক র্ার স্ালথ ফদলয় যদয়। িক্কা যপৌঁিলর্ই যখন আর িাত্র ফর্ন যক্রাি পথ বাফক র্খন 
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 َيْضِرُب ِلَكۖ  َكَذ ۖ   اْلَأْرِض ِفي َفَيْمُكُث النَّاَس َيْنَفُع َما َوَأمَّا ۖ   ُجَفاًء َفَيْذَهُب الزََّبُد َفَأمَّا

اْلَأْمَثاَل اللَُّه  

অর্এব, যিনা যর্া শুফকলয় খর্ি হলয় যায় এব  যা িানুলষর উপকালর আলস্, 

র্া জফিলর্ অবফিি থালক। আল্লাহ এিফন ালব দতিােস্িূহ বণৃনা কলরন।  

রসু্রা রা’দ ১৩:১৭  

র্াাঁর ফস্নগ্ধ ও সু্রফ র্ জীবন যুলে যুলে উম্মাহর স্োনলদর পালথয় হলয় থাকলব 

এব  র্ালদর যেৌরব ও স্ম্মালনর পলথ এক উজ্জ্বে দতিাে হলয় থাকলব। এব  

আল্লাহর র্াকফদলরর প্রফর্ তধযৃুিীে ও পুরস্কার প্রর্ুািীলদর জনু ফর্ফন এক 

জীবে উদাহরণ। সূ্লযৃাদলয়র পলর ফস্র্ারাগুলোর আর যকান প্রলয়াজন যনই। 

িায়খ অস্াধারণ জীবলনর অফধকারী ফিলেন, র্থাফপ র্ার িতরু্ুলর্ ফর্ফন কত র্জ্ঞ 

হলয়লিন। র্াাঁর এই িতরু্ু র্াাঁর িত্রুলদর উলদ্দলিু যযন বলে ফদলে যয: 

এই জানাযার ফদনফিই আিালদর এব  যর্ািালদর িালে পাথৃকু যদফখলয় ফদলয়লি। 

র্াাঁর জানাযায় ফিে ফবপুে যোক স্িােি। নুায়পরায়ণ যোকলদর একিা ফবরাি 

অ ি এর স্াক্ষী হলয় আলি। পালয় যহাঁলি, যানবাহলন চলড় এর্ ফবপুে স্ খুক 

যোক এলস্ফিে যয, রাস্তা াি এব  চারপালির  রবাফড় গুলো অবরুদ্ধ অবস্থায় 

ফিে, যদাকানপাি গুলো বন্ধ কলর রাখা হলয়ফিে এব  জানাোগুলোলর্ও  ীড় 

                                                                                                                                                                             

আেিাোন্মাস্ বা আে িুোফন্মস্ নািক স্থালন যপৌঁলি আবু ফরোে িারা যায়। আরবরা দী ৃকাে পযৃে র্ার কবলর পাথর যিলর 
এলস্লি। র্ালক অফ িাপ যদয়। এখলনা অবফধ আরলবর যোলকরা স্িালজর োদ্দার ও িুনাফিকলদর যক্ষলত্র আফব ফরোলের 
উদাহরণ ফদলয় থালক।  
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জলিফিে। ইফর্হালস্ এিন আর যকান গ্রাি যনই যযখালন র্ার জানাযার ির্ 

এর্ ফবপুে যোক স্িালরাহ হলয়ফিে।  

িানুষ এক প্রকত ফর্রই হয় ও যদাষিুক্ত যর্া িতর্রাই হলয় থালক, 

 ফবলরাধীরা ফচৎকার কলর বেলি)  পুরুলষরা স্ব যকাথায়? 

এখালন, ইবলন আবু্দর রহিান র্াাঁর খাফিয়ায় শুলয় আলি। 

যচাখ যিলে যদখ, পবৃর্স্দতি  ীড়গুলো ফক ালব স্মু্মলখ অগ্রস্র হলে। 

 

আপনার জানাযা আিালদর আহেুস্ সু্ন্নাহর ইিাি, ইিাি আহিাদ ইবলন হা্ে 

রহিারু্ল্লাফহ আোইফহ  প্রিুখ িহান বুফক্তত্বলদর কথা স্মরণ কফরলয় ফদলে, ফযফন 

                                                           

 িালয়খ উির আবু্দর রহিান রহিারু্ল্লাফহ আোইফহ এর জানাযার ঐফর্হাফস্ক ফ ফিও- https://youtu.be/tAcmktCGsak  

হাজার হাজার িানুষ িালয়খ উির আবু্দর রহিান এর জানাযায় িফরক হলয়লি। আল্লাহ র্ালক জান্নালর্র উাঁচু িকাি দান করুক, 
আফিন...।   
িালয়খ আলিফরকার কারাোলর বলস্ “িুস্ফেি জাফর্র প্রফর্ অফস্য়র্” িীষৃক একফি ফচফিলর্ বলেফিলেন-  
“আিার  াইলয়রা, যফদ র্ারা আিালক হর্ুা কলর - যা র্ারা করলব - আিার জানাযা বহন করলব, এব  আিার পফরবালরর 
কালি আিার যদহ ফদলয় ফদলব, ফকন্তু কখলনা আিার রক্তলক  ুেলবনা, কখলনা এর হক িারলবনা! বর  আিার প্রফর্লিাধ ফনলব 
র্ালদর যথলক স্বলচলয় র্ীব্র এব   য় কর রুলপ! এব  স্মরণ করলব যয যর্ািালদরই এক  াইলক হর্ুা করা হলয়লি আল্লাহর 
রাস্তায়, শুধু িাত্র স্র্ু বোর কারলন......” 
 

 নাি, উপনাি ও ব ি পফরচয়  
নাি : আহিাদ, ফপর্া িুহাম্মদ, দাদা হা্ে, উপনাি আবূ আবু্দল্লাহ। 
ব িনাি : আহিাদ ফবন িুহাম্মদ ফবন হা্ে ফবন ফহোে ফবন আস্াদ ফবন ইদ্রীস্—- আশ্িায়বানী, আে-িারওয়াযী, আে-
বােদাদী। ইিালির ১৩র্ি পূবৃ পুরুষ িায়বান এর ফদলক স্ম্পতক্ত করায় আি িায়বানী, র্াাঁর জন্ম ূফি িুরউ এর ফদলক স্ম্পতক্ত 
করায় আে-িারওয়াযী, অর্)পর ইিালির অবস্থান বাগ্দাদ এর ফদলক স্ম্পতক্ত কারয় ‘‘আে বাগ্দাদী।’’ 
জন্ম ও প্রফর্পােন : ইিাি আহিাদ ররহ.  ১৬৪ ফহ) রফবউে আউয়াে িালস্ িুরউলর্ জন্ম গ্রহণ কলরন। যকউ যকউ বলেন 
ফর্ফন িালয়র েল ৃ থাকা অবস্থায় িুরউ হলর্ বােদালদ আলস্ন অর্)পর বােদালদ জন্ম হয়। যিাি কালেই র্াাঁর ফপর্া ইলেকাে 
কলরন িলে ফর্ফন ইয়ার্ীি অবস্থায় িার কালি পাফের্ হন। 

https://youtu.be/tAcmktCGsak
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ফিক্ষা জীবন : ইিাি আহিাদ ররহ.  যিাি বয়লস্ই ফিক্ষায় িলনাফনলবি হন। ফর্ফন প্রখর যিধািফক্তস্ম্পন্ন ফিলেন। অফর্ স্হলজই 
অলনক ফকিু িুখস্ত কলর যিেলর্ন। ইব্রাহীি আে হারবী ররহ.  বলেন : ‘‘িলন হয় যযন আল্লাহ র্া’আো ইিাি আহিাদলক 
আফদ-অলের স্কে প্রকার জ্ঞান দান কলরলিন।’’ 
ফিক্ষা স্ির : জ্ঞান ফপপাসু্ ইিািুস্ সু্ন্নাহ্ ইিাি আহিাদ ররহ.  বােদালদর উলল্লখলযােু স্কে আফেি হলর্ ফিক্ষা গ্রহলণর পর 
ফবফ ন্ন প্রালে জ্ঞান আহরলণ িুলি চলেন। ফর্ফন স্ির কলরন কুিা, বাস্রা, িক্কা, িদীনা, ত্বাররু্স্, দালিস্ক, ইয়ািান, ফিস্র 
ইর্ুাফদ অঞ্চলে। ফর্ফন পাাঁচবার হাজ্জব্রর্ পােন কলরন র্ন্মলধু ফর্নবার পালয় যহাঁলি হাজ্জ পােন কলরন। 
আহেুস্ সু্ন্নাহর ইিাি : ইিাি আহিাদ ররহ.  স্কে প্রকার র্ুাে স্বীকার করলর্ প্রস্ত্ত্তর্ ফকন্তু প্রকািু ালব সু্ন্নাহলক 
অাাাাঁকলড় ধরা হলর্ স্ািানুর্ি িাড় ফদলর্ প্রস্ত্ত্তর্ নন, প্রলয়াজলন জীবন যজলর্ পালর র্বুও সু্ন্নাহর অনুস্রণ বজৃন হলর্ পালর 
না, ইিাি ইস্হাক ফবন রাহুয়াহ ররহ.  বলেন : ‘‘যফদ ইিাি আহিাদ ফবন হা্ে না হলর্ন এব  র্াাঁর ইস্োলির জনু র্ুাে 
স্বীকার না হর্ র্াহলে ইস্োি ফবনাি হলয় যযর্, অথৃাৎ যখন স্কলেই ইোয় বা অফনোয় কুরআনলক িাখেুক ফহস্ালব স্বীকার 
কলর ফনে, র্খন পতফথবীর বুলক একজনই িাত্র ইস্োলির স্ফিক ফবশ্বাস্ ধারণ কলরফিলেন, ফর্ফনই হলেন ইিাি আহিাদ। 
আল্লাহ র্া’আো র্াাঁর িাধুলিই ইস্োলির স্ফিক আকীদাহ্ ফবশ্বাস্লক ফিফকলয় যরলখফিলেন। 
রাসূ্ে রিা)  হলর্ চলে আস্া কুরআলনর স্ফিক ফবশ্বাস্ : ‘‘কুরআন আল্লাহ র্া’আোর বাণী, যকান স্তি বস্ত্ত্ত নয়।’’ ফকন্তু 
জাহফিয়া ও িুর্াফযোলদর আফব ৃালব এ ফবশ্বালস্ ফবকত ফর্  িালনা হয়, শুরু হে ‘‘কুরআন িাখেুক বা স্তি বস্ত্ত্ত’’ এ ভ্রাে 
ফবশ্বালস্র প্রচারণা, এিনফক রােীয় ালব আববাস্ীয় খেীিা হারুনুর রিীদ এব  পরবর্ৃী খেীিা িািুনুর রিীদ প্র াফবর্ হলেন 
এ ভ্রাে ফবশ্বালস্। রােীয় ালব য াষণা হে স্কেলক ফবশ্বাস্ যপাষণ করলর্ হলব যয, ‘‘কুরআন িাখেুক বা স্তি বস্ত্ত্ত’’, এ 
ফবশ্বালস্র যকউ ফদ্বির্ যপাষণ করলর্ পারলব না। বাধু হলয় ইোয় অফনোয় প্রায় স্কলেই ঐকুির্ যপাষণ করলেন শুধুিাত্র 
দু’জন ফদ্বির্ যপাষণ কলরন, ইিাি আহিাদ ররহ.  ও িুহাম্মাদ ফবন নূহ ররহ. । 
ইিাি আহিাদ ররহ.  স্ম্পলক ৃআফেি স্িালজর প্রি স্া : 
(১  ইিাি আেী ইবনুে িাদীনী ররহ.  বলেন : আল্লাহ র্া’আো রাসূ্ে রিা) -এর পর দু’জন বুফক্তর িাধুলিই ইস্োিলক 
প্রফর্ফির্ কলরলিন একজন হলেন আবূ বকর রাফজ) যার িাধুলি িুরর্াদ ও  ন্ড নাবীলদর দিন কলরলিন, আর অপরজন 
আহিাদ ফবন হা্ে, যার িাধুলি কুরআলনর িানহানীর স্িয় কুরআনলক স্িুন্নর্ কলরলিন। 
(২  ইিাি আবু্দে ওয়াহ্হাব আে ওয়াররাক ররহ.  বলেন : ‘‘আফি ইিাি আহিাদ ফবন হা্লের ির্ আর কাউলক যদফখফন, 
র্ালক ফজজ্ঞাস্া করা হে আপফন অলনুর যচলয় ইিাি আহিালদর িালে জ্ঞান-েফরিার বা িযৃাদার যবিী যপলয়লিন ফক? ফর্ফন 
বেলেন : ইিাি আহিাদ এিন একজন বুফক্ত যালক ৬০,০০০ রষাি হাজার  প্রশ্ন করা হে, ফর্ফন স্কে প্রলশ্নর জবালব 
হাদ্দািানা ওয়া আখ্বারানা অথৃাৎ শুধু হাদীস্ হলর্ জবাব ফদলয়লিন অনু ফকিু বলেন ফন। 
(৩  ইিাি িালিয়ী ররহ.  বলেন : আফি বােদাদ হলর্ যবর হলয় ইিাি আহিালদর যচলয় অফধক আল্লাহ ীরু, র্াকওয়ািীে, 
িাকীহ ও জ্ঞানী আর কাউলক পাইফন। 
ইিাি আহিাদ ররহ. -এর ইলেকাে : জলন্মর পরই িতরু্ুর পবৃ, আল্লাহ র্া’আোর এ ফনয়লির বুফরূ্ি িহািানব িুহাম্মদ রিা) -
এর যক্ষলত্রও  লিফন, ফিক একই ফনয়লির ফিকার হলেন আহেুস্ সু্ন্নাহ ওয়াে জািাআলর্র ইিাি- ইিাি আহিাদ ফবন হা্ে 
ররহ. । ২৪১ ফহজরী ১২ রফবউে আউয়াে শুক্রবার স্কে িাখেুকলক যিলড় িহান খাফেক এর ত্বলর পাফড়জিান। আল্লাহ র্াাঁলক 
জানণারু্ে ফিরদাউস্ দান করুন। আিীন! 
ইিি ররহ. -এর জানাযায় এর্ ফবপুে স্ খুক িানুলষর স্িােি হয় যয, ইিাি আবু্দে ওয়াহ্হাব আে ওয়ারৃাক ররহ.  বলেন : 
জালহেী যুলে ফক বা ইস্োিী যুলে এর্ ফবপুে স্ খুক িানুলষর স্িালবি  লিলি বলে আিালদর জানা যনই। যখাো িরু ূফিলর্ 
প্রথি জানাযা স্ম্পন্ন হয় যালর্ পুরুলষর স্ খুা ফিে ৬-৮ েক্ষ, যকউ যকউ বলেন দি েক্ষ, আর নারীর স্ খুা ফিে ৬০ 
হাজার। এ িাড়াও কলয়কফদন পযৃে জানাযা চেলর্ থালক। 
জানাযার এ ফবড়ে দতিু প্রিাণ কলর ইিাি আহিাদ স্ফর্ুই স্ফর্ুই আহেুস্ সু্ন্নাহ্ ওয়াে জািাআলর্র ইিাি।  
সু্ত্র- হুফেয়ারু্ে আউফেয়া- ৯/১৬২ পত), র্াহযীবুে কািাে- ১/৩৫ পত), র্াফরলখ বােদাদ- ৪/৪১৪ পত), ফস্য়ারু আোফিন নুবাো- 
১১/১৭৮ পত), আে ফবদায়াহ ওয়ান ফনহায়াহ- ১০/৭৭৫ পত), িানাফকব ফে ইবনুে জাওযী- ১৮ পত), ইর্ুাফদ। 
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যজলে বন্দী হওয়ার দরুণ িতরু্ু বরণ কলরলিন। আনুিাফনক ১০ েলক্ষরও যবফি 

িানুষ র্াাঁর জানাযায় অ িগ্রহণ কলরফিে। এিাড়াও, িায়খুে ইস্োি ইবলন 

র্াইফিয়ুাহ রহিারু্ল্লাফহ আোইফহ  দালিলস্কর দুলেৃ একাকী বন্দী থাকা অবস্থায়, 

র্াাঁর যস্লের অ ুেলর িতরু্ুবরণ কলরফিলেন। র্াাঁর উপলর এর ফবনু্দিাত্র প্র াব 

পলড় ফন। র্াাঁর জানাযাও আড়্রপূণৃ ফিে ও ফবপুে পফরিাণ যোক স্িােি 

 লিফিে এব  ইিাি যাহাফব রহিারু্ল্লাফহ আোইফহ  এর বণৃনািলর্, হাজার 

হাজার নুায়পরায়ণ যোক এলর্ অ িগ্রহণ কলরফিে। 

                                                           

 র্াফকউফদ্দন আহিদ ইবলন র্াইফিয়া রহিারু্ল্লাফহ আোইফহ রজন্ম: ২২ জানুয়াফর ১২৬৩ - িতরু্ু: ২০ যস্লে্র ১৩২৮ ,  

পূণ ৃনাি: র্াফকউফদ্দন আবুে আব্বাস্ ইবলন আবদুে হাফেি ইবলন আবদুস্ স্াোি ইবলন র্াইফিয়া আে হারাফন   
ফিলেন একজন স্াোফি আলেি, দািৃফনক, ধিৃর্াফিক ও যুফক্তফবদ। কুখুার্ িলিাে আক্রিলণর স্িয় ফর্ফন জীফবর্ ফিলেন। 
ফর্ফন ইস্োফি আইলনর যক্ষলত্র হা্ফে িাজহালবর অনুস্ারী ফিলেন। ইবলন কুদািার পািাপাফি র্ার অনুস্ারীরা র্ালক হা্ফে 
িাজহালবর অনুর্ি গুরুত্বপূণৃ প্রবক্তা ফহলস্লব েণু কলরন। র্ালদর দুজনলক একলত্র “দুই িাইখ” ও ইবলন র্াইফিয়ালক 
আোদা ালব িাইখুে ইস্োি বলে স্ল্াধন করা হয়।  
ইবলন র্াইফিয়া কুরআন ও সু্ন্নাহর প্রাথফিক যুলের বুাখুালক গ্রহণ করার পক্ষাপাফর্ ফিলেন। ফর্ফন একজন িুজাফহদ ও 
িুজর্াফহদ আলেি ফিলেন। িলিােলদর ফবরুলদ্ধ ফর্ফনই ফজহালদর িলর্ায়া ফদলয়ফিলেন। যিািেরা এস্িয় ইস্োি গ্রহণ করলেও 
িফরয়ার অনুস্রণ না করায় ফর্ফন র্ালদর অিুস্ফেি ফহলস্লব য াষণা ফদলয়ফিলেন।  
গ্রন্থ রচনা: ফর্ফন ৫০০ এর অফধক গ্রন্থ রচনা কলরলিন। “আে-জাওয়াবুস্ স্হীহ ফেিান বাদাো দ্বীফনে িাফস্হ”  র্ার ফেফখর্ 
একফি ঐফর্হাফস্ক গ্রন্থ। 
 

 ইিাি ইবলন র্াইফিয়ুাহ রহ) এর িাত্র ইিাি যাহাফব রহ) এর প্রকত র্ নাি হলে িুহাম্মদ ইবলন আহিদ ইবলন উস্িান 
ইবলন কাইয়ুি আবু আবু্দল্লাহ িািসু্দদীন আয-যাহাবী। রজন্ম: ১২৭৪ - িতরু্ু: ১৩৪৮  ফর্ফন একজন ফবখুার্ িুহাফদ্দস্ ও 
ইস্োফি ইফর্হাস্লবত্তা। ফর্ফন ইিাি যাহাবী নালি পফরফচর্। 

জন্ম ও পফরচয় 
ইিাি যাহাবী ৫ অলক্টাবর ১২৭৪ স্ালে দালিলস্ক জন্মগ্রহণ কলরন, র্াাঁর ফপর্ািহ উস্িালনর স্িয় যথলক র্াাঁর পফরবার যস্খালন 
বস্বাস্ কলর আস্ফিলো। ফর্ফন িালে িালে র্ার ফপর্ার যপিার কারলণ ফনলজলক ইবনুে যাহাবী রস্বণৃকালরর পুত্র  ফহলস্লব 
পফরচয় ফদলর্ন। 
ফিক্ষাজীবন 
ফর্ফন আিালরা বির বয়লস্ হাফদস্ ফিক্ষার জনু দালিস্ক যথলক বােলবক, ফহিস্, হািা, আলেলপা, নাবুেুস্, কায়লরা, 
আলেকজাফিয়া, যজরুজালেি, ফহজাজ ইর্ুাফদ স্থালন ভ্রিণ কলরন। ফিক্ষা স্িাপ্ত হলে দালিস্ক ফিলর আলস্ন এব  ফিক্ষকর্া ও 
হাফদস্ েলবষণা শুরু কলরন। র্াাঁর ফিক্ষকলদর িলধু ২ জন উলল্লখলযােু ইিাি হলেন) ইিাি ইবলন র্াইফিয়া রহ) এব  ইবলন 
দাফককুে ইদ রহ)। 
ফিক্ষকলদর র্াফেকা 
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আল্লাহ আপনার প্রফর্ রহি করুন যহ িালয়খ আবু্দর রহিান! আল্লাহ যযন 

আপনালক নবী, ফস্ফদ্দকীন ও িহীদলদর স্ালথ জান্নালর্র উচ্চস্তলর আস্ীন 

কলরন। কর্ই না উত্তি স্াথী র্াাঁরা! 

ও আল্লাহ! আপনার বান্দা আবু্দর রহিানলক ক্ষিা কলর ফদন। হলের 

অনুস্ারীলদর িলধু র্াাঁর িযৃাদা আলরা বতফদ্ধ করুন এব  জীফবর্লদর িধু হলর্ 

র্াাঁর প্রফর্লিাধ গ্রহণকারী বাফনলয় ফদন। আিালদর ও র্াাঁলক ক্ষিা করুন। যহ 

ফবশ্ব জাহালনর রব! র্াাঁর কবরলক আলরা প্রিস্ত করুন এব  র্াাঁর কবরলক 

আলোফকর্ কলর ফদন। 

                                                                                                                                                                             

র্াাঁর হাফদস্, ফিকহ ও আফকদার উলল্লখলযােু ফিক্ষকেণ হলেন) 
    ইিাি ইবলন র্াইফিয়া রহ) 
    ইবলন দাফকক আেইদ রহ)  
    ইবনুে জাফহফর রহ) প্রিুখ    
অবদান 
অল্পবয়লস্ই ফর্ফন ইফর্হাস্ফবদ, জীবনীকার এব  হাফদস্ িালের ফবলিষজ্ঞ পরীক্ষক ফহস্ালব বুাপক সু্নাি অজৃন কলরন। র্াাঁর 
প্রায় ১০০ ফি রচনার যবফির াে-ই গুরুত্বপূণৃ। হাফদস্ ও ইফর্হালস্র পািপাফি ফরজােিালে র্াাঁর অবদান অপফরস্ীি। এিাড়া 
ফর্ফন ফচফকৎস্াফবদুা ফনলয়ও কাজ কলরলিন। ফবলিষ কলর  ফবষুদ্বাণীপূণৃ ফচফকৎস্াকিৃ স্ ক্রাে কালজ র্ার উপস্থাপনায় 
স্হজলবাধুর্া ফিে। র্াাঁর ফিক্ষার প্র ালব পরবর্ৃীকালে জন্ম হয় জেৎফবখুার্ িুহাফদ্দস্ ইবলন হাজার আস্কাোনী রহ) এব  
নাফস্র আে ফদিািফকর । র্াাঁর রফচর্ ফকর্াবগুলো যথলক এখলনা ইস্োফিক স্কোর ও িাত্ররা জ্ঞানো  কলর থালকন। এই ৭০০ 
বৎস্র যাবর্ র্াাঁর ফকর্াবগুলো পিন-পািন হলয় আস্লি, এব  এখলনা স্িান জনফপ্রয়র্া ধলর যরলখলি। 
িতরু্ু 
ইিাি আয-যাহাফব বতদ্ধ বয়লস্ দত ফিিফক্ত হাফরলয় যিলেন এব  এর ২ বৎস্র পর ১৩৪৮ স্ালে এই িহান ইিাি িতরু্ুবরণ 
কলরন। িতরু্ুকালে র্াাঁর যয ৩ স্োন রএক কনুা ও দুই পুত্র  জীফবর্ ফিলেন র্ারা হলেন) একিাত্র কনুা আিার্ আে আফযয 
এব  ২ পুত্র: আবু্দল্লাহ ও আবু হুরাইরা আবু্দর রহিান। 
ইিাি সু্য়ুফর্ রহ) বলেন) 
“বর্ৃিানকালের হাফদস্ফবিারদেণ রাফব-স্িালোচনা এব  অনুানু স্ ফিি যক্ষলত্র চারজন িুহাফদ্দলস্র উপর ফন ৃর কলরন, যারা 
হলেন) আে ফিযফয, আয-যাহাবী, আে ইরাকী এব  ইবলন হাজর আস্কাোফন রহিারু্ল্লাফহ আোইফহি  ” 
প্রণীর্ পুস্তক 
ফস্য়ারু আোফিন নুবাো 
র্াফরখ আে ইস্োি আে কাফবর 
র্াযফকরারু্ে হুিিাজ 
আে কাবাইর 
আরও অলনকগুলো......  


